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CONTRIBUŢIA BÂRLĂDENILOR ÎN CEL DE-AL
DOILEA RĂ ZBOI MONDIAL
Oltea Răşcanu Gramaticu
La 6 septembrie 1 939 Consiliul de Coroană, prezidat de regele Carol al II-lea,
a hotărât neutralitatea României, la câteva zile de la declanşarea celei mai mari
conflagranţii mondiale1 •
Încercările diplomaţiei româneşti de a constitui Blocul Neutrilor a eşuat ca
urmare a dezinteresului unor puteri şi a opoziţiei deschise a altora. În contextul
ofensivei rapide şi cuceririi de noi teritorii de către Germania, în primăvara anului
1 940, România a fost nevoită să renunţe la neutralitate, promovând o politică de
apropiere către cel de al III-lea Reich, ceea ce a însemnat statutul de nonbeligeranţă,
adoptat la 28 mai 1 940 şi prelungit până la 27 iunie 1 94 1 .
În cadrul acestei perioade se disting două etape. Prima, încadrată între lunile
mai-septembrie 1 940, a fost traversată pe plan intern de drama prăbuşirii României
Mari şi, în consecinţă, a regimului carlist. Cea de-a doua etapă a marcat colaborarea
generalului Antonescu cu gruparea legionară a lui Horia Sima (septembrie 1 940 ianuarie 1 94 1 ) şi apoi prin "cabinetul militar" (ianuarie 1 94 1 - iunie 1 94 1 ), până la
intrarea României în război alături de Germania şi aliaţii Axd.
România a participat timp de 1 42 1 de zile (22 iunie 1 94 1 1 2 mai 1 945) pe
frontul celui de-al doilea război mondial, în trei faze distincte:
1 . Campania din Est (22 iunie 1 94 1 - 23 august 1 944) când România, alături
de puterile Axei, a acţionat mai întâi pentru eliberarea Basarabiei şi a Nordului
Bucovinei, ilegal smulse din trupul ţării prin notele ultimative din 26 iunie 1 940 ale
guvernului sovietic şi apoi dincolo de Nistru, până la Cotul Donului.
2. Campania dintre 23 august-3 1 august 1 944 purtată în exclusivitate pe
teritoriul românesc pentru alungarea trupelor germane, devenite inamice, după
răsturnarea guvernului Antonescu.
3. Campania din Vest ( 1 septembrie 1 944- 1 2 mai 1 945) alături de Naţiunile
Unite (deşi nu i s-a recunoscut cobeligeranţa) până la eliberarea teritoriului românesc
(25 octombrie 1 944) şi apoi a teritoriului Ungariei, Cehoslovaciei şi Nordul Austriei).
Participarea României în campania din Est poate fi şi ea structurată în mai
multe faze:
1 . Bătălia pentru eliberarea Basarabiei şi Nordul Bucovinei (22 iunie 1 94 1-26
iulie 1 941 ).
2. Bătălia pentru Odessa ( 1 4 august-1 6 octombrie 1 941 ).
3. Marşul din Stepa Nugai (august - octombrie 1 94 1 ).
4. Bătălia Crim<>ii (toamna anului 1 94 1 ).
noiembrie 1 942) şi
5. Epopeea Si lingradului, ofensiva (septembrie
defensiva (noiembrie 1 942 - februarie 1 943).
6. Operaţiunea din Kuban ( 1 februarie - 9 octombrie 1 943).
7 . Apărarea (octombrie 1 943-aprilic 1 944) şi evacuarea Crime ii

ma i 1 944).
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8. Retragerea din Basarabia şi Moldova (iarna anului 1 943- 1 944).
9. Bătălia Moldovei, la 20 august 1 944, după ofensiva dezlănţuită în zona Iaşi
- Chişinău)3•
Analizând semnificaţia şi valoarea prezenţei României în campania din Est,
generalul Platon Chimoagă sublinia: "Războiul ofensiv contra Rusiei însemna
salvarea noastră ca stat independent şi ca naţiune liberă" şi, în continuare, aprecia
războiul "în sensul unei cruciade pentru salvarea dreptului nostru, pentru salvarea
"'
libertăţii, pentru salvarea credinţei'
Participarea României la Campania din Est a avut consecinţe incalculabile şi
pe termen lung, la care trebuie adăugate pierderile de război, iar mai presus de toate,
sacrificiile de vieţi omeneşti"5 •
Bârlădenii, ca şi celelalte zone ale ţării, şi-au adus tributul de sânge pe
parcursul celui de-al doilea război mondial atât în Campania din Est, cât şi în cea din
Vest.
În garnizoana Bârlad, în perioada interbelică, şi-au desf'Aşurat activitatea
Regimentul 1 2 Dorobanţi, Regimentul 2 Roşiori, unităţi cu puternice tradiţii, alături de
alte unităţi şi formaţiuni militare, dislocate aici: Regimentul 23 Artilerie, Regimentul
1 O Călăraşi, Comandamentul Diviziei 4 Cavalerie, Comandamentul Brigăzii de
Cavalerie, Spitalul Militar şi altele.
.6
Regimentul 1 2 Dorobanţi "Cantemir' , după izbucnirea celui de-al doilea
război mondial, a primit misiunea de a organiza apărarea pe Prut, în sectorul
Cârja-Fălciu, iar din aprilie 1 940 s-a deplasat în zona Chişinău7, ca şi Regimentul 23
Artilerie8, cantonat în judeţul Lăpuşna. La sfărşitul lunii iunie, Regimentul 23 Artilerie
se afla în dispozitiv de luptă în zona localităţii Gearnăna. După tragicele evenimente,
determinate de notele ultimative ale guvernului sovietic şi acceptarea in extremis de
Statul Român, a răpirii Basarabiei şi Bucovinei de Nord, armata română a început
retragerea dincolo de linia Prutului. Printre miile de soldaţi români siliţi să părăsească
pământurile străbune, umiliţi, insultaţi şi chiar pe alocuri dezarmaţi de trupele
sovietice, s-au numărat şi cei din Regimentul 1 2 Dorobanţi şi 23 Artilerie.
O astfel de situaţie s-a derulat pe platoul de la Est de localitatea Avderna,
relatată astfel: "Coloana era fracţionată de care de luptă sovietice, iar populaţia civilă
susţinută de carele de luptă ce se aflau la încrucişări de străzi, în sat, cu mitralierele
îndreptate contra coloanei, s-au năpustit asupra căruţelor tăind şleahurile şi furând caii
sau luând cu forţa căruţele cu atelajele complete, cu toată opunerea ce au pus-o
ostaşii9•
Regimentul 23 Artilerie, sub presiunea şi ameninţarea trupelor sovietice, a
trecut Prutul prin dreptul localităţii Leova. La 30 iunie 1 940, o parte din materiale au
fost lăsate în zona localităţii Cimişlia. Datorită precipitării retragerii, arhiva a fost arsă
0
pentru a nu intra în mâna sovieticilor 1 • Până în septembrie 1 940 va fi cantonat în
localitatea Zărneşti pentru ca aRoi să revină în zona Bârladului 1 1 •
Regimentul 2 Roşiori 2 a fost dislocat o perioadă de câtevo luni (noiembrie
1 940 - iulie 1 94 1 ) la Timişoara.
În perioada imediată i ăbuş irii rebeliunii legionare1 3 o parte din efect i vu l
Regimentului 23 Artilerie a fost folosit pentru asigurarea pa:.�:ei oraşului. Din aprilie
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1 94 1 Regimentul 23 Artilerie a început să execute recunoaşteri, lucrări geniste şi
ridicări topografice în zona Prutului.
La 29 mai 1 94 1 Regimentul 1 2 Dorobanţi a primit o misiune asemănătoare de
organizare a apărării în zona Roşcani-Rogojeni pe Prut.
"Războiul sfănt" al Românilor, dincolo de Prut, urmărea o cauză dreaptă,
eliberarea teritoriilor smulse din trupul ţării în iunie 1 940, de aceea entuziasmul
poporului, indiferent de aliat, nu a fost cu nimic mai prejos decât la 9 mai 1 877 sau la
1 5 august 1 9 1 6.
La Proclamatia către Ţară şi Ordinul de Zi din 22 iunie 1 94 1 , elaborate de
generalul Ion Antonescu, a răspuns la unison întreaga armată română şi şi-a exprimat
aprobarea întreaga naţiune română.
Cuvintele, cu valoare simbolică, au intrat de mult în conştiinţa neamului.
"Ostaşi,
Vă ordon Treceţi Prutul !
Zdrobiţi duşmanul din Răsărit şi Miazănoapte.
Dezrobiţi din jugul roşu al bolşevismului pe fraţii voştri cotropiţi. Reîmpliniţi
în trupul Ţării glia străbună a Basarabilor şi Codrii Voievodali ai Bucovinei, ogoarele
şi plaiurile voastre ... !"14
Regimentul 23 Artilerie a deschis focul împotriva inamicului la 22 iunie 1 94 1 ,
ora 3 . 1 515 În zilele următoare a trebuit să s e facă faţă c u greu puternicelor
bombardamente ale artileriei sovietice. După străpungerea Prutului, Regimentul va
sprijini unităţile Diviziei 1 5 Infanterie care acţionau pe direcţia Albiţa - Chişinău Dubăsari.
Regimentul 1 2 Dorobanţi se remarcase în luptele de la Ţiganca şi apoi în toată
campania de eliberare a Basarabiei16• În ziua de 8 iulie 1 941 regimentul ataca pe
direcţia Epureni-Hârtoapa, dar datorită pierderilor mari atacul s-a întrerupt pentru a fi
reluat şi cu mai multă dârzenie, a doua zi. În acest vijelios atac a murit colonelul
Gheorghe Niculescu, comandantul regimentului1 7 În zilele următoare regimentul a
suferit pierderi importante: 1 34 morţi, 523 răniţi şi 1 3 1 dispăruţi. 1 8
Regimentul condus de noul comandant, It. col. Stelian Dimitriu, a participat la
reluarea ofensivei din 1 4 iulie 1 94 1 , respingând acţiunile inamicului şi lărgind capul
de pod din zona Fălciu.
În a doua decadă a lunii iulie oraşul Chişinău a fost eliberat. La 26 iulie
armata română atingea linia Nistrului, ceea ce însemna, practic că obiectivul pentru
care intrase in război s-a realizat.
Generalul Ion Antonescu era solicitat, în mod insistent, de către Hitler, să
colaboreze militar în continuare, dincolo de Nistru, până la zdrobirea trupelor
sovietice.
Deşi opiniile au fost diferite sau chiar rezervate a unor lideri marcanţi ai
partidelor istorice (Iuliu Maniu şi C.I.C. Brătianu) şi chiar generali (Ilie Şteflea,
Alexandru Ioaniţiu), generalul Ion Antonescu a acceptat propunerea şefului statului
german, în speranţa obţinerii, la sfărşitul războiului, a anulării Dictatului de la Viena,
cât şi de necesitatea organizării peste Nistru a unei zone de protecţie în faţa agresiunii
sovietice.
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La 6 august 1 94 1 , în cadrul intrevederii Hitler-Antonescu de la Berdicev
(Ucraina), şeful statului român acceptă cooperarea militară dincolo de Nistru, în
direcţia Odessa, Peninsula Crimeea. Administraţia Transnistriei a fost încredinţată
României. La 22 august 1 94 1 , generalul Antonescu a fost ridicat la rangul de mareşa!,
al treilea mareşa! al României, după Averescu şi Prezan.
Regimentul 2 Roşiori, mobilizat la sfârşitul lunii iulie 1 94 1 , se afla în zona
Bârladului de unde a fost trimis imediat pe front20 La 7 august 1 941, regimentul a
primit botezul focului în zona localităţii Ecaterinovka Nouă, plătind tribut de sânge 15
morţi şi 25 de răniţi. În zilele următoare, escadronul 1 al regimentului s-a remarcat în
distrugerea unui batalion inamic la vest de localitatea Severinovka şi apoi, în
cooperare cu Regimentul 1 Roşiori, în ocuparea acestei localităţ?', cât şi a satului
Bu1dinovka.
Pentru faptele de vitejie în cucerirea unei poziţii inarnice situată la sud de
localitatea Protopopovka, regimentul a fost citat pe Ordinul de Zi nr.50 din 4
noiembrie 1 941 al Comandantului Detaşamentului Hagy - Bey, al generalului Manufu
Marin22•
La bătălia pentru cucerirea Odessei, desfăşurată între 1 4 august- 1 6 octombrie
1 94 1 , au participat, în special, forţele Armatei 4 condusă de generalii Nicolae
Ciupercă şi losif lacobici23• Oraşul a fost cucerit la mijlocul lunii octombrie 1 941 după
care unele unităţi au fost retrase în ţară pentru refacere, printre care s-au numărat
regimentele bârlădene: 1 2 Dorobanţi, 2 Roşiori, 23 Artilerie.
Primirea făcută acestor unităţi de către oficialităţile şi populaţia Bârladului a
fost cu adevărat emoţionantă. La 1 3 noiembrie 1 94 1 , pe străzile oraşului bârlădenii
primeau cu flori şi ovaţii pe bravii ostaşi ai Regimentului 23 Artilerie. Comandantul
regimentului, lt.col.lanculovici, a fost ales cetăţean de onoare al oraşulue4•
Meritele de vitejie ale Regimentului 1 2 Dorobanţi în luptele pentru eliberarea
Basarabiei şi Nordului Bucovinei au fost evidenţiate şi cu ocazia acordării Ordinului
"Mihai Viteazul", clasa a III, la 5 ofiţeri şi medaliile "Bărbăţie şi Credinţă" şi
"Serviciul Credincios" la un număr mare de soldaţi şi gradaţi, iar Ordinul Militar
"Mihai Viteazul", clasa a 11-a, drapelului de luptă al regimentului "Pentru vitejia şi
avântul extraordinar cu care au luptat ofiţerii, subofiţerii şi soldaţii regimentului în
aprigele lupte din 1 94 1 "25•
După cucerirea Peninsulei Crimeii şi a oraşului Sevastopol, la 4 iulie 1 942,
Armatele 3 şi 4 Române, cât şi aliate s-au îndreptat spre Cotul Donului - Stalingrad
(28 iulie - septembrie 1 942).
La 30 iulie 1 942 Regimentul 2 Roşiori este rechemat pe front şi după un marş
cu adevărat istovitor atinge Cotul Donului, întrând în subordinea Diviziei 1 Cavalerie,
comandată de colonelul Brătescu.
Regimentul urma să facă faţă unui inamic deosebit de puternic, dotat cu
tancuri grele în direcţia localităţii Perekopskaia26•
La 28 septembrie 1 942 regimentul ocupa dispozitiv de luptă la vest de râul
Don., în zona localităţii Kletstraja, din sectorul de unde, la 1 9 noiembrie 1 942, trupele
2
sovietice vor declanşa contraofensiva 7 •

în septembrie 1 942 au fost rechemare pe front şi regimentele 1 2 Dorobanţi şi
23 Artilerie. La 25 octombrie Regimentul 1 2 Dorobanti, aflat în subordinea Diviziei
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1 3 Infanterie, a ocupat dispozitiv de luptă în zona localităţii Kletskaia, la cotul
Donului28•
Prima misiune încredinţată în ziua de 26 octombrie 1 942 a fost refacerea liniei
frontului, străpuns de inamic câţiva kilometri. Deşi încununată de succes, ea a fost
plătită cu grele pierderi omeneşti. Printre cei căzuţi la datorie s-au numărat
locotenentul (r) Grigoraş Apostol, sublocotenentul Ioan Postolache şi alţii. La
începutul lunii noiembrie regimentul acţiona în raza localităţii KumenslC9
La 1 9 noiembrie 1 942 se declanşează contraofensiva sovietică în zona
Stalingradului, ceea ce a dus la ruperea frontului în sectorul Diviziei 1 4 şi a Diviziei
1 3 din care făcea parte şi Regimentul 1 2 Dorobanţi.
Situaţia dramatică a determinat retragerea spre sud-sud-est. Concomitent,
Divizia I Cavalerie (general Brătescu) din care făcea parte şi Regimentul 2 Artilerie a
fost împinsă de armata sovietică spre est, în sectorul Armatei VI germane30•
Regimentul 1 2 Dorobanţi, despărţit de trupele Diviziei 1 3 Infanterie, s-a
alăturat la ceea ce mai rămăsese din Divizia I Cavalerie, luptând pentru a scăpa din
încercuire. Din restul mai multor unităţi s-a constituit Detaşamentul lt.col. Ioan Botea,
la 27 noiembrie 1 942, în care va intra şi Regimentul 1 2 Dorobanţi31 • Pierderile au fost
deosebit de mari pentru întreaga armată romană, ca şi pentru aliaţi. În retragere s-au
accentuat unele fricţiuni între armata română şi cea germană, privind modul diferenţiat
în care era tratat ostaşul român.
Fără a se ţine cont de directiva dată de Hitler de păstrare a trupelor în zona
Stalingradului, prin Ordinul Marelui Stat Major Român din 1 9 ianuarie 1943 a început
retragerea Armatelor III şi IV, desfăşurată până la 1 7 aprilie 1 943, când au fost aduse
în ţara toate forţele şi demobilizate32•
Regimentul 1 2 Dorobanţi, retras de pe front datorită pierderilor mari suferite,
revine în ţară fiind cantonat cu Batalionul 2 în satul Zorleni şi Batalionul 3 în satul
Griviţa, lângă Bârlad 33• În această perioadă au avut loc noi modificări structurale,
Regimentul 23 Artilerie contopindu-se cu Regimentul 56 Artilerie, în vederea
completării deficitului acestuia din urmă34•
Garnizoana Bârlad cuprindea în vara anului 1 943 : Comandantul Brigăzii 1 5
lnfanterie, Regimentul 1 2 Dorobanţi "Cantemir", Regimentul 2 3 Artilerie,
Comenduirea Pieţei, Manutanţa de garnizoană, Spitalul Militar, Cercul Teritorial
Tutova, Regimentul 1 2 Roşiori purtat (făcea parte din Divizia 8 Cavalerie Moto),
Batalionul 7 instrucţie şi reparaţii auto, Depozitul de muniţii, Legiunea de Jandarmi
Tutova (făcea parte din Inspectoratul de Jandarmi Galaţi), Secţia de Pompieri,
Subinspectoratul pregătirii paramilitare (făcea parte din Inspectoratul 3 regional
Galaţi)35•
După o scurtă perioadă de refacere Regimentul 1 2 Dorobanţi este rechemat pe
front. În noiembrie 1 943 se afla la est de Odessa, în zona localităţilor
Kordon-Tasino-Anatolieka. Regimentul era cuprins în dispozitivul de apărare al
Diviziei 1 5 Infanterie36, luptând cu dârzenie în zona Kimburn (evacuată în decembrie
1 943) şi al Limanului Ţilgulsky (martie 1 944).
Între lunile octombrie 1 943-aprilie 1 944 s-a încercat de către trupele germane
şi aliate apărarea Peninsulei Crimeea. Sub presiunile puternice şi loviturile date de
armata sovietică, dinspre nord, nord-est, regiunea a fost evacuată între 14 aprilie-1 2
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mai 1 94437• Retragerea s-a făcut în condiţii grele în Basarabia şi Moldova, pe drumuri
desfundate şi blocate de căruţe, pe viscole şi geruri, dar mai ales presaţi de ofensiva
sovietică.
În martie 1 944 s-a declanşat ofensiva Fronturilor 1 , 2 şi 3 Ucranian,
concretizată prin atingerea Nistrului ( 1 8 martie), ocuparea Cernăuţilor (29 martie) şi
forţarea Prutului (26 martie). Annata a 4-a română a fost reintrodusă în acţiuni
operative, iar armata a 3-a română, retrasă de pe litoralul Mării Negre, între Bug şi
Nistru, spre vest de fluviu. Aceste măsuri luate de Comandamentul român şi cel
german au permis realizarea unei linii de rezistenţă în nord-estul României, în lunile
martie-aprilie 1 944, în direcţia Kuty-Paşcani-Iaşi-Chişinău-Dubăsari-Nistru38
Ofensiva sovietică declanşată la 20 august 1 944 a dus la ruperea frontului
Iaşi-Chişinău. Încercarea de a realiza un aliniament în zona Galaţi-Nămoloasa, a eşuat.
La Bucureşti s-a declanşat lovitura de stat din 23 august 1 944, care a dus la răsturnarea
guvernului Antonescu.39
În aceste condiţii dramatice au evoluat şi regimentele bârlădene amintite.
În luna aprilie 1 944, Regimentul 23 Artilerie, partea sedentară, a fost dislocată
în localitatea Furculeşti, din apropiere de Turnu Măgurele. În aceeaşi perioadă,
Regimentul 1 2 Dorobanţi acţiona în zona Nistrului, încercând cu disperare să înlăture
tendinţele forţelor sovietice de forţare a frontului în regiunea localităţii Olăneşti.
Regimentul a rămas în dispozitiv de apărare pe Nistru până la data de 22 august 1 944
când a primit ordin de retragere spre sud În ziua de 23 august se afla în apropierea
satului Platăneşti unde începuse încercuirea de către trupele sovietice40•
O parte din efectivele Regimentului 1 2 Dorobanţi în dimineaţa zilei de 24
august a reuşit să spargă, încercuirea trupelor sovietice, trecând Dunărea pe la punctele
Volcov, Chilia Nouă, Ismail. Din rămăşiţele regimentului, reunit la Tulcea, s-au
constituit două plutoane care vor trece din nou Dunărea pe la Vadul Oii, retrăgându-se
în direcţia sud-vest41•
Regimentul 2 Roşiori se afla în dispozitiv de apărare pe malul râului
Kogâlnic, iar la 23 august 1 944, în sudul Basarabiei, între Crasna şi Teplit, unde a fost
încercuit de trupele sovietice. Situaţia fiind disperată, s-a primit ordin ca fiecare să
plece pe cont propriu spre ţară, în vederea regrupării42• Regimentul a trecut Prutul prin
dreptul localităţii Oancea. În ziua de 24 august, prin Ordinul nr. 3 1 509 din 23 august
1 944 al Diviziei 1 Cavalerie, se făcea cunoscut încetarea ostilităţilor împotriva Uniunii
Sovietice43•
Regimentul 2 Roşiori a participat la Campania din Vest, mai întâi pentru
eliberarea Nordului Transilvania de sub dominaţia trupelor horthyste, şi apoi în
Ungaria şi Cehoslovacia.
La 1 octombrie 1 944 Regimentul 2 Roşiori se afla în satul Horia, judeţul Alba.
La sîarşitul lunii noiembrie, intrat în componenţa Detaşamentului locotenent colonel
Georgescu, Regimentul 2 Roşiori a fost dispus pe râul Bodrog, între Tisa şi înălţimile
Tokai. În februarie 1 945, regimentul s-a afrrmat în lupte deosebit de crâncene în zona
localităţii Trivodi, în cucerirea cote lor

1 000 şi

1 029. Printre cei care s-au jertfit

amintim pe loeotenent Angelescu, Alături de 9 soldaţi, căzuţi în. luptă şi alti 7 răniţi44.
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Î n perioada 2 3 august-1 noiembrie 1 944, Regimentul 2 3 Artilerie a participat
cu o singură baterie la luptele pentru eliberarea Transilvaniei, după care în noiembrie
acelaşi an, regimentul se va desfiinţa45
Divizia a 1 5-a Infanterie din care făcea parte şi Regimentul 1 2 Dorobanţi s-a
deplasat în cursul lunii septembrie în direcţia Craiova - Turnu Severin - Lugoj.
În conformitate cu Instrucţiunile Marelui Stat Major nr.67000 din 1 944 şi
Ordinul Corpului 4 Armată nr. 2 1 230, din 5 octombrie 1 944, Divizia 1 5 Infanterie s-a
transformat în unitate de interior.
Regimentul 1 2 Dorobanţi, aflat pentru completarea Diviziei 2 Infanterie în
comuna Şustrea, lângă Topolovăţul Mare, a început operaţiunea de predare a tehnicii
şi efectivelor şi cu restul s-a organizat un Centru de instrucţie mitralieră în comuna
· 46
Gruru .
Partea sedentară, începând cu data de 1 9 noiembrie 1 944, s-a contopit cu
partea sedentară. Regimentului I l Dorobanţi, încheindu-se astfel activitatea47•
Dintre eroii acestei companii amintim: locotenentul Roman Iosif, decorat cu
Ordinul "Steaua României", clasa 1 şi sergent Stanciu Constantin, decorat cu Medalia
"Bărbăţie şi Credinţă", cl.I, sublocotenenţii Velescu Aurelian şi Corodeanu
Constantin, decoraţi cu Ordinul militar "Mihai Viteazul", clasa a III-a şi mulţi alţii.

NOTE
1 . C.C. Giurescu şi colab., Istoria României În date, Editura Enciclopedică Română,
Bucureşti, 1 97 1 ; L.Loghin, Al doilea război mondial. Acţiuni militare, politice şi
diplomatice. Cronologie. Bucureşti. Editura Politică 1 984; Al. Duţu, M. Retegan,

România În război, 1421 zile de încleştare. Eliberarea Basarabiei şi Bucovinei de
Nord (22 iunie-26 iulie 1941), Bucureşti, Editura Globus 1 993; C.Buşe şi colab.,
Relaţii internaţionale În acte şi documente. II 1939-1945, Bucureşti 1 976; M. R.
Mocanu, România-marele sacrificat al celui de-al doilea război mondial.
Documente /. Bucureşti 1 994; G.Magherescu, Antonescu. Mareşalul României şi
războaiele de reîntregire, I, ed.2., 1 990; M. Manoilescu, Dictatul de la Viena.
Memorii, iulie-august 1940, Editura Enciclopedică Bucureşti 1 99 1 ; Gh.Buzatu, FI.
Constantiniu şi colab., Secretele protocolului secret von Ribbentrop-Molotov, Iaşi
Editura Moldova 1 99 1 ; Gh. Buzatu, România cu şi fără Antonescu. Editura
Moldova 1 991 Iaşi; idem, România. Războiul mondial din 1939- 1945, Iaşi 1 995.
2. V. Moisuc, Diplomaţia României şi problema apărării suveranităţii şi
independenţei naţionale in perioada martie 1938- mai 1940 Bucureşti, Editura

Academiei, 1 97 1 ; Gh. Buzatu, România. Războiul mondial ... , p. 7.
3. Ibidem, p. 23-26; Al. Duţu , M. Retegan op. cit.
4. Pl. Chirnoagă, Istoria politică şi militară a războiului României contra Rusiei
sovietice, Editura Carpaţi, 1 965.
5. Gh. Buzatu op. cit., p. 27.
6. Regimentul 12 Dorobanţi s-a remarcat în primul război mondial, după cea de-a
doua mobilizare din 27 octombrie/? noiembrie 1 9 1 8 a fost angajat în Campania din
anii 1 9 1 8- 1 9 1 9. Din anul 1 920 a primit ordin să asigure paza la frontiera de Est, în
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Basarabia, în zona Cetate Albă, Volontirofka. Drapelul de luptă al regimentului a
primit mai multe decoraţii "Crucea Comemorativă" cu brevetele Ardeal, Carpaţi,
Mărăşeşti şi Tg. Ocna (Brevet nr. 1 0468 din iulie 1 9 1 9) şi Medalia
"Victoria"1 9 1 6- 1 92 1 (Brevetul nr. 1 2442 din 1 5 iunie 1 925). Din anul 1 923
regimentul a revenit în garnizoana Bârlad (AMAN, fond Regimentul 1 2 Dorobanţi,
dos. 7 14, f. 1 79-1 80; V.Costan, Evoluţia Garnizoanei Bârlad de la sfârşitul primului
război mondial şi până în prezent, manuscris, p. 4 ).
7. La 3 iunie 1 940 subunităţile regimentului erau dispuse în raionul Căuşanii
Vechi-Grigorieni-Balmaz (cf. V.Costan, op. cit., p. 4).
8. Regimentul 23 Artilerie a fost dislocat din Basarabia la Bârlad pe baza 1. D. 1 674
din 1 2 aprilie 1 923, referitor la noua organizare a armatei (AMAN, Jurnal de
operaţiuni al Corpului 3 Armată, dos.33811 06, f.3).
9. Ibidem, fond Reg. 12 Dorobanţi, dos. 409, f. 32-33.
1 0. Ibidem, Registrul istoric al Regimentului 23 Artilerie, 589, f. 1 - 1 5; V. Costan, op.
cit., p. 6.
1 1 . Regimentul era compus din 3 divizioane. Divizionul 1 şi 2 cu câte 3 baterii fiecare
şi Divizionul 3 cu 2 baterii. Comandantul acestei unităţi era lt.col C.Tudoranu

(Ibidem).

1 2. Regimentul 2 Roşieri a participat la Campania militară din anul 1 9 1 9 în Ungaria şi
la 4 august 1 9 1 9, alături de alte subunităţi, a intrat în Budapesta. Începând cu 1 1
noiembrie 1 9 1 9 regimentului primeşte ordin pentru revenirea în garnizoana de
pace. La 4 februarie 1 920 regimentului i se face o primire călduroasă de
oficialităţile şi populaţia Bârladului. La 6 mai 1 920 s-a dezvelit Monumentul
Eroilor din Regimentul 2 Roşiori morţi în războiul din anii 1 9 16- 1 920 pentru
întregirea Neamului Românesc, ca pildă generaţiilor viitoare (AMAN, fond
Regimentul 2 Roşiori, Registru istoric (958) fl. 73-195. La 29 iunie 1 925 rămăşiţele
pământeşti ale colonelului Gh.Naumescu, fostul comandant al regimentului, rănit
în şarja de la Prunaru şi luat apoi prizonier, au fost aduse din Bulgaria şi înhumate
în cimitirul "Eternitatea" din Bârlad (Ibidem, p. 269). Prin înaltul Decret nr. 23 1 3
din 28 iulie 1 932 s-a hotărât ca regimentul să fie numit Regimentul 2 Roşiori
''Pruna.ru''.

1 3. Gh. Buzatu, S. Cheptea, FI. Dobrinescu, I.Şaizu, Mareşalul Antonescu în faţa
istoriei, I , II, Iaşi, 1 990.
1 4.Cf. Al Duţu, M.Retegan, op. cit.; Gh. Buzatu, România. Războiul mondial ... , p. 2 1 .
1 5 . Regimentul 23 Artilerie în ziua de 22 iunie 1 94 1 avea dispuse subunităţile pentru
sprijinul de foc astfel: Divizionul 1 sprijinea Gruparea tactică Nord (Grupare
constituită în cadrul Diviziei), Divizionul 2 sprijinea batalionul 3 din Regimentul
1 O vânători, iar Divizionul 3 sprijinea Gruparea tactică Centru (Regimentul 1 O
Vânători) (AMAN, Registrul istoric al Regirnentului 23 Artilerie, 589, f.29).
1 6. Repartizarea batalioanelor Regimentului 12 Dorobanţi în ziua de 22 iunie 1 94 1 era
următoarea: Batalioanele 1 şi 2 în Gruparea tactică Mastacani, comandată de
colonel Gh. Niculescu, comandantul regimentului, Batalionul 3 făcea parte din
Gruparea tactică Oancea, comandată de colonel Dumitriu Romulus (V.Costan,
op.cit., p. 5).
1 7. AMAN, fond R�guutmt 1 2 Dorobanţi, dos. 4 1 0, f_ 32-37
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1 8. Ibidem, f_ 37.
1 9. Cf. Mihai Antonescu, Dacă vrei să câştigi războiul, trebuie să pregăteşti pacea,
ed. de 1. Ardeleanu, Cluj Napoca, 1 99 1 ; Gh. Buzatu şi colab., Mareşalul Antonescu
... ; idem, România cu şi fără Antonescu, 1 993; I.C.Drăgan, Antonescu Mareşalul
României şi războaiele de reîntregire, II-IV, 1 988- 1 990.
20. Regimentul 2 Roşiori era compus din Divizionul 1 cu escadroanele 1 şi 2,
Divizionul 2 cu escadroanele 2 şi 4, escadronul mitraliere. Comanda o avea
colonelul Gh. Brătescu (V.Costan, op. cit., p. l 3 ).
2 1 . În lupta la baionetă au fost ucişi 230 ruşi şi capturaţi 3 8 prizonieri (Ibidem).
22. AMAN, Jurnalul de operaţii al Regimentului 2 Roşiori ( 1 67) f.27.
23. Cf. Gh. Buzatu. Războiul mondial..., p.24; N.Mitulescu, Eroi şi veterani bârlădeni,
PT, V, 1 08-1 3 1 , 1 994; VI, 1 77-1 88, 1 995.
24. AMAN, Registru istoric al Regimentului 23 Artilerie (589), f. 94.
25. Decretul Regal nr. 3090 din 7 noiembrie 1 941 (AMAN, fond Regimentul 1 2
Dorobanţi, dos.41 O, f. 7 1 ; N.Mitulescu, op.cit , PT, IV, 1 3 1 , 7 octombrie 1 994).
26. AMAN , fond Regimentul 2 Roşiori, dos. 1 97, f.2.
27. Regimentul 2 Roşiori înlocuia Regimentul 22 Infanterie (Ibidem).
28. Jurnalul de operaţii al Regimentului 1 2 Dorobanţi, 1 033/9, f. 30-34.
29. Gh. Buzatu, op. cit., p. 25.
30. Pl. Chirnoagă, op. cit., p. 2 1 2-2 1 3 ; Gh. Buzatu, op. cit., p.35
3 1 . AMAN, fond Regimentul 1 2 Dorobanţi, dosar 847, f. l 5 1 . Regimentul mai
cuprinde; l Companie comandă, l Companie puşcaşi, o coloană de transport, un
detaşament de lucru. În scurt timp Compania comandă va forma nucleul Statului
Major al regimentului, iar coloana de transport şi detaşamentele de lucru,
desfiinţate, vor forma Compania 2 puşcaşi (Ibidem),
32. Cf. Gh. Buzatu, op. cit., p. 25
33. Cf. V.Costan, op. cit., p. 9.
34. Cf. Ordinului M.St.M. nr. 985002, martie 1 943 (Ibidem, p. l 8).
35. Ibidem, p. 9.
36. Ordinea de bătaie a forţelor armate în timpul de pace la 1 iulie 1 943, Tipografia M.
St. M Bucureşti p. 1 1 -43.
37. Gh. Buzatu, op. cit., p. 26
38. Ibidem.
39. Cf. Gh. Buzatu, Actul de la 23 August 1 944 în context internaţional; Studii şi
documente, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984; Ibidem, România
cu şi fără Antonescu, p.2 14-250; Gh.Matei; Gh.Zaharia şi colab., Ecoul
internaţional al insurccţiei române şi al participării României la războiul
antihitlerist, Bucureşti Editura Militară, 1 964; I.Suta, România la cumpăna istoriei
August 1 944, Bucureşti, Editura Ştiinţifică 1 99 1 ; I.Ardelcanu şi M.Muşat şi colab.,
23 august 1 944, I-IV, Documente, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică
1 984- 1 985.
40_ AMAN, fond Regimentul 1 2 Dorobanţi, dos. 847, f 1 5 1 .
4 1 . Ibidem; V.Costan, op. cit., p. 1 6.
42. Ibidem fond Regimentul 2 Roşiori, Jurnal de operaţii ( 1 142/1 ), f. 85.
43. lbidem.
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44 . Ibidem. După tenninarea războiului, regimentul revine în garnizoana de pace de la
Timişoara, iar din august 1 947 se mută la Bârlad, contopindu-se cu Regimentul 1 2
Călăraşi. Din 1 945 regimentul se instalează în garnizoana din Târgovişte.
45. Ibidem, Registrul istoric al Regimentului 23 Artilerie (583), f. 94 şi unn
46. Ibidem, fond Regimentul 1 2 Dorobanţi, dos. 847, f. 1 93.
47. Ibidem, dos. 1 045, f. 34.

THE PEOLPLE OF BÂRLAD IN THE SECOND WORLD WAR
SUMMARY
After a period of neutrality (the 6th of September 1 939- the 281h of Mai 1 940)
and non-belligerence (the 28th of May 1 940 - the 22nd of June 1 94 1 ), general Ion
Antonescu's military govemment adheres to the Axis (the 23rd of November 1 940)
and decides that Romania will participate in the Eastem Campaign, alongside of Nazi
Germany and its allies. In the hard battles for the liberation of the Romanian territories
(occupied by thew Soviet Union by ultimaturn on the 26th of June 1 940) there was also
the assertion of the regiments from Bârlad: the 1 2th Regiment of Infantry, the 23nl
Regiment of Artillery, the 2nd Regiment of Cavalry. After the meeting between Hitler
and Antonescu (the 61h of August 1 94 1 ) from Berdicev, Ukraine, the military operation
is decided to continue beyond the Dniester.
The regiments from Bârlad, like the entire Romanian army, paid a high price
for participating in this Eastem Campaign: the battles at Odessa (the 1 41h of August 
the 16th of October 1 94 1 ), Stalingrad (September 1 942 - Febtruary 1 943), the Crimeea
Peninsula (October 1 943 - April 1 944).
The Soviet Union's offensive on the 201h of August 1 944, the breaking of the
Iaşi-Chişinău front favored the coup d' etat on the 23 rd of August 1 944 in Bucharest,
the arrest of the Antonescu govemment and the change of sides (Romania was going
to fight against its former ally, Germany). The regiments from Bârlad were in the Prut
area and in tbe south of Basarabia on the 23rd of August 1 944. On the 241h of August
1 944, the order to stop the hostilities against the Soviet Union was received.
In the new juncture, the regrouped regiments from Bârlad participated in the
liberation of Transylvania. The 2nd Regiemnt of Cavalry continued the Western
Campaign for the liberation of Hugary and Czechoslovakia. Among the thousands of
heroes of tbis war there were also heroes from Bărlad: lieutenant Roman Iosif,
decorated with "The Star of Romania" Order, 151 class, and sergeant Stanciu
Constantin, decorated with the "Bravery and Faith" Medal, both decorated with the
"Mihai Viteazul" Order, 3rd class, many others.
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